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BÁO CÁO 

Công tác quản lý, xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại địa 

phương theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ 
 

Thực hiện Kế hoạch số 231/KH-SVHTTDL ngày 4/6/2020 của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về kiểm tra, tập huấn công tác quản lý, xây dựng hương ước, 

quy ước, UBND huyện Đức Thọ báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định 

số 22/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với các nội dung như sau: 

1. Về việc triển khai thực hiện Quyết định  

Căn cứ Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg, ngày 08/5/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; Công văn số 3976/UBND-

NC1 ngày 09/7/2018 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 139/KH-SVHTTDL, ngày 

19/7/2018 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh về triển khai thực hiện 

Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg, UBND huyện đã triển khai: 

1.1. Việc tiếp nhận bàn giao tài liệu về hương ước, quy ước từ Phòng Tư 

pháp:  

Từ năm 2012, sau khi thực hiện thẩm định hương ước, quy ước của 155 

thôn, tổ dân phố, Phòng VH-TT huyện đã tiếp nhận và lưu trữ các bản hương ước. 

1.2. Việc tổ chức quán triệt Quyết định; rà soát hương ước quy ước đã được 

công nhận hoặc phê duyệt mới theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg; hướng dẫn 

sửa đổi,  bổ sung, thay thế những nội dung không phù hợp; rà soát nhân sự phụ 

trách tham mưu quản lý nhà nước về hương ước, quy ước được thực hiện như sau: 

- Ban hành văn bản chỉ đạo các ngành, các xã thị trấn quán triệt, tuyên 

truyền Quyết định 22 của Chính Phủ trong hệ thống chính trị, trên hệ thống truyền 

thanh huyện, Cổng thông tin điện tử huyện, hệ thống Đài Truyền thanh, Trang 

thông tin điện tử cơ sở.  

- Ban hành văn bản số 3098/UBND-VH ngày 30/11/2018 chỉ đạo, hướng 

dẫn UBND các xã, thị trấn tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước 

thôn, tổ dân phố, theo đó chỉ đạo UBND các xã, thị trấn chỉ đạo Công chức Văn 

hóa - Xã hội chủ trì phối hợp với công chức Tư pháp - Hộ tịch tổ chức rà soát các 

hương ước, quy ước của tất cả các thôn, tổ dân phố trên địa bàn quản lý đã được 

UBND huyện phê duyệt năm 2012, theo các nội dung: 

+ Rà soát lại quy trình soạn thảo hương ước; lấy ý kiến dự thảo hương ước; 

thông qua hương ước; thủ tục đề nghị công nhận hương ước; nội dung của hương 

ước hiện hành có phù hợp với các nguyên tắc, các quy định của Quyết định số 

22/2018/QĐ-TTg. 

+ Sau khi rà soát nếu hương ước đã được UBND huyện công nhận năm 

2012 mà phù hợp với các nguyên tắc quy định tại Điều 4 của Quyết định 22 thì lập 



báo cáo kết quả rà soát về UBND huyện để tiếp tục thi hành hương ước đã được 

công nhận. 

+ Sau khi rà soát nếu hương ước đã được UBND huyện công nhận năm 

2012 mà xét thấy không phù hợp với các nguyên tắc quy định tại Điều 4 của 

Quyết định 22 hoặc không đúng thẩm quyền công nhận phải được sửa đổi, bổ 

sung, thay thế, bãi bỏ hoặc tiến hành thủ tục để đề nghị công nhận theo Quyết định 

22 của Thủ tướng Chính phủ. 

+ Phòng Văn hoá - Thông tin có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Phòng Tư 

pháp tham mưu UBND huyện đôn đốc thực hiện, tổng hợp kết quả triển khai rà 

soát của các xã thị trấn, tham mưu UBND huyện công nhận lại các hương ước của 

các thôn, tổ dân phố phải sửa đổi, bổ sung phù hợp theo Quyết định 22 của Chính 

phủ. Đồng thời xây dựng Kế hoạch kiểm tra, phúc tra kết quả rà soát hương ước 

thôn, tổ dân phố của các xã, thị trấn. 

+  Phòng Tư pháp phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin, UBMTTQ và 

các cơ quan, tổ chức liên quan đôn đốc thực hiện; kiểm tra, kiến nghị việc xử lý 

hương ước vi phạm do có nội dung trái pháp luật, xâm phạm các quyền con người, 

quyền công dân. 

+ Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện tổ chức đợt tuyên truyền trên 

các phương tiện, hệ thống tuyên truyền, phổ biến nội dung của Quyết định 22 của 

Chính phủ, về công tác chỉ đạo của UBND huyện, về triển khai rà soát và kết quả 

rà soát, bổ sung, sửa đổi hương ước thôn, tổ dân phố của các xã, thị trấn. Gắn với 

tuyên truyền mục đích xây dựng thực hiện hương ước để phát huy vai trò tự quản 

của cộng đồng dân cư, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên thiên 

nhiên, môi trường gắn với thực hiện dân chủ ở cơ sở; bảo vệ, giữ gìn, phát huy các 

giá trị văn hóa truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp; hạn chế từng bước loại bỏ 

phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng dân cư. 

- Ban hành văn bản số 324/UBND-VH ngày 22/2/2019 về việc sửa đổi, bổ 

sung hương ước. 

- Ban hành công văn số 1596/UBND-VH ngày 19/6/2019 UBND huyện về 

việc đôn đốc sửa đổi, bổ sung hương ước theo quyết định số 22 của Thủ tướng 

Chính phủ. 

- Ban hành công văn số 2747/UBND-VH ngày 14/8/2019 UBND huyện về 

việc phê duyệt dương ước theo quy định thủ tục hành chính. 

- Ban hành kế hoạch số 3399/KH-UBND ngày 16/10/2019 UBND huyện về 

kiểm tra thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg về xây dựng, thực hiện hương 

ước. 

- Ban hành 28 Quyết định của UBND huyện về phê duyệt sửa đổi, bổ sung 

hương ước cho 155 thôn, tổ dân phố theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg về xây 

dựng, thực hiện hương ước.  

1.3. Kết quả:  

 Đến nay 155/155 thôn, tổ dân phố đều đã có bản hương ước được Ủy ban 

nhân dân huyện ra quyết định công nhận (sau khi thực hiện việc sửa đổi, bổ sung 

theo quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ). Hiện nay UBND huyện đang chỉ 

đạo các xã, thị trấn đã sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã sửa đổi tên xã, thị trấn 



trong hương ước của các thôn, tổ dân phố cho phù hợp với tên đơn vị hành chính 

mới để trình UBND huyện phê duyệt lại. 

2. Tình hình theo dõi, đánh giá về hương ước, quy ước trong công nhận 

các danh hiệu văn hóa và thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa” ở địa phương 

Việc triển khai thực hiện hương ước, quy ước không thể tách rời với các nội 

dung của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đặc biệt là 

gắn thực hiện hương ước với việc triển khai thực hiện xây dựng các danh hiệu văn 

hóa (gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn 

mới…) 

Việc kiểm tra thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg về xây dựng, thực 

hiện hương ước và được thực hiện lồng ghép trong các cuộc kiểm tra thực hiện 

xây dựng Gia đình văn hóa, Thôn, tổ dân phố văn hóa; kiểm tra thực hiện tiêu chí 

16 (Văn hóa) trong xây dựng nông thôn mới, thị trấn văn minh…  

3. Thuận lợi, khó khăn trong công tác xây dựng, thực hiện hương ước, 

quy ước 

3.1. Thuận lợi: 

Nhìn chung việc xây dựng hương ước thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện 

được nhân dân hoàn toàn ủng hộ. Đây là những bản hương ước được kế thừa từ 

trước chứ không phải là lần đầu tiên xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước 

làng xã cho nên để đưa vào sử dụng cũng không gặp phải trở ngại gì. Vì vậy đến 

nay cả 155/155 thôn, tổ dân phố đều đã có bản hương ước hoàn thiện được Ủy ban 

nhân dân huyện ra quyết định công nhận và đi vào sử dụng như một công cụ để 

góp phần thực hiện nếp sống văn minh trên địa bàn huyện. 

3.2. Khó khăn: 

- Việc xây dựng hương ước đã thực hiện đúng theo quy định, tuy nhiên quá 

trình triển khai có địa phương tồn tại, khó khăn trong giám sát, vận hành thường 

xuyên, nên hương ước vào cuộc sống vẫn chưa thực sự hiệu quả. 

- Quy định không được đưa các mức xử phạt vào trong hương ước dẫn đến 

nhiều nơi hương ước vẫn không đủ sức ảnh hưởng vào việc chấp hành các nội 

dung mà hương ước quy định. 

4. Đề xuất, kiến nghị 

 Tiếp tục quan tâm chỉ đạo để hương ước thực sự đi vào cuộc sống của 

người dân, góp phần thực hiện nếp sống văn minh của người dân. 

Trên đây là báo cáo của UBND huyện Đức Thọ về việc triển khai thực hiện 

Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg của Chính phủ ./.  
 

Nơi nhận: 

- Sở VHTTDL; 

- TTr Huyện ủy, HĐND huyện;  

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Phòng VHTT; TP; 

- Chánh VP Cấp ủy - Chính quyền huyện; 

- Lưu VT, VH. 
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